Aanmelding nieuwe leerlingen
In het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar dat uw kind 4 jaar wordt kunt u uw kind inschrijven
op onze basisschool.
U kunt altijd een vrijblijvende afspraak maken met de directeur voor een oriënterend, informatief
gesprek en een rondleiding.
Wij zijn dan in de gelegenheid om u, naast datgene wat u in deze schoolgids gelezen hebt,
aanvullende informatie te geven. U kunt van dit moment gebruik maken om vragen aan ons te
stellen en samen met uw kind de school te bekijken terwijl die ‘in bedrijf’ is.
We organiseren op met beide scholen in ons gebouw ook een open ochtend en avond, zodat ouders
bij beide scholen, op hetzelfde moment een kijkje kunnen komen nemen.
Het inschrijfformulier kunt u ophalen op school.
Wij vinden het prettig dat we de inschrijving uiterlijk voor 1 april van u kunnen ontvangen, zodat we
bij de start van het schooljaar al rekening kunnen houden met het inzetten van leerkrachten en de
groepsgrootte.
We gaan ervan uit dat uw kind zindelijk is als het de basisschoolleeftijd van 4 jaar bereikt heeft.
Indien dit niet het geval is, kunnen we uw kind niet zonder meer plaatsen en zullen we met u in
gesprek gaan om hierover tot verdere afspraken te komen.
Intake en wenmomenten afspreken
In de maand voorafgaand aan de vierde verjaardag neemt de groepsleerkracht van de groep waarin
uw kind geplaatst is contact met u op voor een intakegesprek en de afspraak om te wennen.
De dagdelen om te wennen kunnen in onderling overleg worden afgestemd met de betreffende
leerkrachten en worden gepland in de maand voorafgaand aan de vierde verjaardag.
Het aantal wettelijk bepaalde (en dus ook volledig door de verzekering gedekte) dagen om te
wennen voor de vierde verjaardag is maximaal 5 dagen, dan wel 10 dagdelen.
Op de Speelwagen hanteren we meestal 3 tot 5 dagdelen om te wennen, dat is gebruikelijk
en meestal voldoende, maar uiteraard gaat alles altijd in overleg en kijkend naar het kind.
De vierde verjaardag vieren wij niet op school, want leerlingen komen officieel pas de dag na die
verjaardag op school.
De overgang van groep 2 naar groep 3
Doordat de kinderen in de jongste groep niet allemaal tegelijk aan hun schoolloopbaan beginnen,
zullen sommige kinderen korter en andere kinderen langer dan twee jaar over de kleuterperiode
doen (groep 1 en 2). Door deze ongelijke instroom is het van belang vooral aan het eind van groep 1
en groep 2, zeer nauwkeurig te bekijken hoe de schoolloopbaan van het kind het beste voortgezet
kan worden.
De criteria die hiervoor gehanteerd worden zijn het observatiesysteem KijK! en incidenteel de
Cito-toetsen voor kleuters. Kleuters moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om te kunnen leren
lezen en rekenen in groep 3. Dit staat uitgebreid beschreven in het ondersteuningsplan van Stichting
Allure. Indien uw kind in aanmerking komt voor kleuterbouwverlenging zullen de leerkrachten dit
tijdig met u bespreken.

Schorsing en verwijdering
Hoewel onderstaande zaken bijna niet voorkomen in het basisonderwijs, zijn we verplicht u op de
hoogte te stellen van de regels rondom schorsing en verwijdering. Dit is ook uitgebreid beschreven
in het protocol schorsing en verwijdering dat op te vragen is bij de school.
Schorsing k ent in het primair onderwijs geen wettelijke basis en wordt door ons slechts als uiterste
maatregel gebruikt. Tot deze maatregel kunnen wij besluiten als aan de leerling en de ouders
herhaaldelijk is aangegeven dat het gedrag van de leerling ontoelaatbaar is, maar de situatie
desondanks niet verbetert. Het schorsen van een leerling is dan een ordemaatregel om duidelijk te
maken aan de leerling en ouders dat de grens van aanvaardbaar gedrag bereikt is en biedt de
gelegenheid om alle gemoederen te laten bedaren en om in de tussentijd adequate oplossingen te
zoeken. Schorsing kan plaatsvinden voor één of enkele dagen. Deze maatregel kan door de
schoolleiding genomen worden, bij voorkeur na overleg met het bevoegd gezag en de inspectie en
na melding aan de leerplichtambtenaar.
Verwijdering is een zeer ingrijpende maatregel, zowel voor de school als voor de leerling en diens
ouders. De bevoegdheid tot verwijdering ligt bij het bestuur.
Voordat tot verwijdering kan worden overgegaan moet eerst, uiterst zorgvuldig, worden afgewogen
of de beslissing in rede kan worden genomen. Tegen zowel schorsing als verwijdering kunnen ouders
bezwaar aantekenen bij het bestuur van de school. Afhandeling van een bezwaarschrift moet binnen
6 weken plaatsvinden. Na de besluitvorming over het bezwaarschrift kunnen ouders beroep
aantekenen bij de rechtbank.
Leerplicht
Een kind is leerplichtig vanaf 5 jarige leeftijd.
Vanaf deze leeftijd hoort een kind dagelijks naar school te gaan.
Voor incidentele vrijstelling van de schooltijden zijn aparte regels opgesteld door de
leerplichtambtenaar van de gemeente:
Regels voor vervroegde vakantie of verlate terugkomst:
Extra vakantie
Iedereen moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. In heel bijzondere gevallen is de
directie van de school gerechtigd een leerling vrij te geven om met zijn ouders op vakantie te gaan.
Dat mag hooguit één keer per jaar en voor een periode van ten hoogste tien dagen. Dit geldt alleen
voor ouders die door hun beroep niet in de schoolvakanties vakantie kunnen nemen of wanneer er
gewichtige omstandigheden samenhangen met het verzoek tot vakantieverlof.
Meent u in aanmerking te komen voor deze extra vakantiedagen, dan verzoeken wij u tijdig contact
op te nemen met de schoolleiding.
Verlofregeling inzake gewichtige omstandigheden
Leerlingen krijgen mogelijk extra vrij voor belangrijke familiezaken, zoals begrafenis of huwelijk.
Ook verplichtingen die voortvloeien uit de geloofs- of levensovertuiging kunnen reden zijn om een
(extra) vrije dag te verlenen.
Om verlof aan te vragen dient u het formulier ‘verlofaanvraag’ in te vullen en tijdig in te dienen bij
de directie. Dit formulier kunt u downloaden via onze website www.speelwagen.nl of u kunt op
school een papieren exemplaar afhalen.
U krijgt via de directie een kopie van de ondertekende versie van de verlofaanvraag terug.
Hierop kunt u lezen of het verlof wordt toegekend of afgewezen.

Indien het verlof niet wordt toegekend zijn de risico’s van het toch opnemen van ongeoorloofd
verlof voor de ouder/verzorger. De school moet in dit geval ook een melding van ongeoorloofd
verlof doen bij de leerplichtambtenaar. Naar aanleiding van herhaaldelijk ongeoorloofd verlof kan
door de leerplichtambtenaar proces verbaal worden opgemaakt.

